adjustment of fire oprava polohování
Afghan stock afghánská pažba
aggregate match skóre ze dvou nebo několika etap
střeleckých závodů
aim area cílový prostor
aim high mířit nad
aim low mířit pod
aiming zalícení
aiming circle zařízení pro měření horizontálních a
vertikálních úhlů
aiming device přídavné zařízení na palnou zbraň
k opravě jejího zamíření
aiming disk instrukční pomůcka k zamiřování
aiming group sestava několik značek na ploše
k testování schopnosti střelce
aiming mark zástřelný bod
aiming point bod zamíření
aiming post kolik používaný jako záměrný bod
aiming silhouette terč se siluetou člověka
aiming stake kolik používaný jako záměrný bod
air chamber vzduchový válec
air gun větrovka, vzduchovka, vzduchová zbraň
air gun dart šipka
air pistol vzduchová pistole, větrovka
air resistance odpor vzduchu
air rifle vzduchovka
air rifle pellets střely pro vzduchovku
air space vzduchový prostor
air speed vzdušná rychlost
air spiral kuželovité kývání, kónická spirála
air target vzdušný cíl
airweight provedení z lehkého kovu
alarm poplach
alarm gun poplašná palná zbraň
alarm handgun poplašná zbraň
alarm pistol poplašná pistole
alibi porušení pravidel vyžadujících opakování při
terčové střelbě, okolnost při závodu umožňující
vystřelit náhradní ránu
align vzít na mušku, zamířit
align the sights vyřízení mířidel
alignment poloha pažby, vyřízení mířidel
aline zamířit
all bore připuštěná ráže 12 a menší
all brass case broková celomosazná nábojnice
all gauge připuštěná ráže 12 a menší
all-purpose stock všeúčelová pažba
all-round traverse horizontální otočení zbraně
v celém kruhu beze změny polohy podstavce
allowance rozměrová délka přípustná mezi částmi
zbraně, které musí lícovat
altered bolt předělání kulovnice na loveckou
altitude nadmořská výška
altitude and effect on zero nulový účinek nadmořské
výšky
Amateur Trapshooting Association Americké

sdružení amatérů trapové střelby
amatol trhavá náplň u vysoce výbušných střel
American Iron and Steel Institute Americký ústav
pro železo a ocel
American Society for Testing Materials Americká
společnost pro zkušební materiály
American primer americká zápalka
American society of mechanical engineers Americká společnost strojních inženýrů
American standards Association Americké sdružení
pro normalizaci
American stock americká pažba
American walnut americký ořechovník
ammo střelivo, munice
ammonal výbušnina pro vysoce výbušné střely
ammunition střelivo, munice
ammunition bag brašna na náboje
ammunition belt nábojový pás, nábojový opasek
ammunition clip nábojový pásek
ammunition data car karta vložená do obalu střeliva
k rozeznání typu střeliva
ammunition dump současný skladovací prostor pro
střelivo v bojovém pásmu
ammunition lot number kódové číslo identifikující
podrobné množství vyrobeného střeliva a jeho výrobce
ancient arm historická zbraň
anemometer přístroj k měření tlaku a rychlosti větru
angle of arrival úhel nárazu
angle of barrel-to-stick úhel sevřený hlavní a rukojetí u pistole a revolverů
angle of bevel úhel zkosení přechodového kužele
v hlavni zbraně
angle of clearance úhel sevřený čarou, podél které je
dělo zamířeno a čarou, podle kterého by měla být
namířena
angle of convergence úhel tvořený průsečíkem
náměrných viděných oběma neozbrojenými očima
pozorovatele
angle of deflection úhel sevření osou hlavně a záměrnou při polohování děla do směru
angle of departure úhel výstřelu
angle of depression záporný náměr
angle of descent úhel doletu
angle of elevation náměrná, náměr, elevační úhel,
kladný náměr
angle of elevation of horizontal range úhel největšího horizontálního dostřelu
angle of fall úhel doletu
angle of fire elevační úhel
angle of impact úhel nárazu
angle of incidence ostrý úhel mezi tangentou dráhy
střely a bodem dopadu střely a kolmice k ploše terénu
v bodě dopadu, doplněk úhlu nárazu
angle of jump úhel zdvihu
angle of lead úhel předsazení
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angle of maximal range úhel největšího dostřelu
angle of parallax úhel paralaxy
angle of pitch úhel stoupání vývrtu hlavně
angle of position polohový úhel
angle of projection záměrný úhel, úhel záměrný
angle of quadrant elevation elevační úhel
angle of ricochet úhel odražené střely, úhel odrazu
střely
angle of rifling úhel stoupání drážek v hlavni
angle of site polohový úhel
angle of striking úhel nárazu
angle of switch odměr
angle of tangent elevační úhel, úhel záměrný
angle of tangent elevation záměrný úhel
angle of traverse vodorovný úhel, ve kterém lze
otáčet zbraní na jejím podstavci
angle of twist úhel stoupání
angle of vision zorný úhel
angle of yaw úhel mezi osou střely a dráhou letu, úhel
odchylky střely v letu od dráhy střely
angular front sight hranatá muška
angular magnification zvětšení rozměrů obrazu
předmětu pomocí optických prostředků
annular rim zastaralý náboj z doby války Severu
proti Jihu
Anschutz sportovní a terčová kulovnice
Anson-Deeley action Anson-Deeleyův systém
Anson-Deeley lock uzamykání závěrového systému u
dvojek
antibackslash trigger spoušť se záchytem
anticorrosive protikorozní
antigallic brown proces přehnědění starých palných
zbraní
antique starý, historický
antique arm historická zbraň
antirecoil odolný proti zpětném rázu, proti zpětnému
rázu
anvil kovadlinka
Apache pistol kombinace pistole, boxeru a nože nebo
dýky
aperture front sight kruhová muška
aperture insert kruhová muška, vyměnitelný plátek
kruhové mušky
aperture sight dioptrické hledí, mířidlo s průhledítkem
apex of trajectory vrchol dráhy střely
apex-angle úhel paralaxy
appeal žádost o překlasifikování závodníkem u
vedoucího závodu
approaching target terč pohybující se směrem ke
střelci
Apron shield ocelový štít na dělu nebo kulometu pro
ochranu střelce
arabesque arabesková rytina, arabeska
arched stock vyhnutí pažby
archery lukostřelba

area riming omezení třasu při zalícení na malou
plochu
Arisaka 6,5 a 7,7mm puška v japonské armádě
arm zbraň, vyzbrojit
arm case pouzdro na zbraň
arm chest schránka pro přenášení ručních planých
zbraní
arm locker skříň nebo místnost pro přechovávání
nebo výstavu ručních zbraní
arm with locked action uzamčená zbraň
arm with locked breech uzamčená zbraň
arm with plain barrel broková zbraň
arm with unlocked action neuzamčená zbraň
armament výzbroj, vyzbrojení
arming nabíjení
armour pancíř
armour piercing samonabíjecí pistole
armour piercing bullet vojenská průbojná střela
s ocelovým jádrem, průbojná střela
armourer puškař, zbrojíř
armoury zbrojnice, arzenál, sklad zbraní
arms factory továrna na zbraně
arms rack police na ruční zbraně
army rifle armádní puška
army rifle quick fire rychlopalba armádní puškou
army rifle rapid fire rychlopalba armádní puškou
arquebus hákovnice
arsenal zbrojnice
artillery dělostřelectvo
ascending branch vzestupný oblouk
ascending branch of trajectory vzestupný oblouk,
vzestupný oblouk dráhy střely
assault gun útočná puška zamontovaná do tanku
assembling sborka zbraně
assembly ústrojí
atmospheric pressure atmosférický tlak
attitude postoj střelce
Australian stock australská pažba
authority proof firing úřední zkoušení zbraní
auto samonabíjecí zbraň
auto-loading arm samonabíjecí zbraň
autoloader samonabíjecí zbraň
autoloading samonabíjení
autoloading action samonabíjecí systém
autoloading arm automatická zbraň
autoloading pistol terčovnice, samonabíjecí pistole
automatic automatický
automatic action samočinná zbraň
automatic arm automatická zbraň
automatic ejector automatický vyhazovač
automatic feed mechanism automatické zásobování
zbraně náboji ze zásobníku
automatic firearm ruční palná zbraň, která střílí
nepřetržitě dokud je spoušť stisknuta
automatic gun ruční palná zbraň, která střílí nepřetržitě, dokud je spoušť stisknuta
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automatic machine gun kulomet
automatic pistol terčovnice, samonabíjecí pistole
automatic revolver automatický revolver
automatic rifle automatická kulovnice
automatic safety automatická pojistka
automatic smallbore rifle automatická malorážka
automatic wadcutter ammunition náboj se střelou
se střižnou hranou pro samonabíjecí pistole
autopistol terčovnice, samonabíjecí pistole
auxiliary aiming point záměrný pomocný bod,
pomocný záměrný bod
auxiliary cartridge pomocný náboj
auxiliary chamber pomocná nábojová komora
average pressure průměrný tlak
average velocity střední rychlost
axis osa
axis of bore osa hlavně
axis of sighting záměrná
axis of the piece náměrná
axis pin vystřeďovací kolík
axle osa
Aydt action německý jednoranový systém
B.A.R. automatická kulovnice Browning
BB ocelová kulička lehce poměděná s průměrem .175
palce
BB cap náboj sestávající jen ze zápalky s nárazovou
složí a ze střely
BB shot olověný brok .181 palce
BT biogivální střely
back blast zpětný výbuch plynů ze závěru
back plate destička na zadní části závěrového mechanismu
back position střelec leží na zádech s nohama ve
směru k cíli
back sight hledí
back sight bed základna hledí
back-action závěrová konstrukce s postranním zámkem
back-sight notch zářez hledí
back-yardage poloha při handicapové střelbě 24-27
yardů
backing target zdvojený terč
backlash dráha spouště po výstřelu, nežádoucí pokračující zpětný pohyb spouště po jejím uvolnění, poslední pohyb pohyblivé části
backsight hledí
backsight plunger stiskátko stavítka hledí
backslash stranová odchylka způsobená nesprávným
nastavením mířidel
backslash stop blokovací zařízené zpětného rázu
backslashless trigger spoušť se záchytem
backstop záchyt střel na terči
backstrap kovový hřbet rukojeti, část rámu pistole,
která tvoří zadní část rukojeti
backthrust síla vyvíjená stlačenými plyny v nábojnici
baffle děrovaná překážka nebo síto, odvádějící tok

plynu, síťové obložení stěn v pokojové střelnici
bag lovecký úlovek
bag-cartridge nábojka
balance vyváženost
ball koule, kulka
ball cartridge kulový náboj, ostrý náboj, náboj pro
ruční palné zbraně
ball cartridge for shotgun kulový náboj pro brokovnici
ball powder prach ve formě kuliček, kuličkový prach
ball-powder prach ve formě kuliček
balled shot skupina broků držících pohromadě
ballista vrhačka asfaltových terčů
ballistic coefficient balistický koeficient
ballistic correction balistická oprava
ballistic curve balistická křivka
ballistic density balistická hustota
ballistic efficiency balistická výkonnost
ballistic gauge balistické měřidlo
ballistic pendulum balistické kyvadlo
ballistic pressure bottle balistická bomba
ballistic shooting balistická střelba
ballistic table balistické tabulky
ballistic value balistické hodnoty
ballistic variable proměnné balistické veličiny vlivu
ballistic velocity rychlost střely
ballistic wave balistická vlna
ballistic wind balistický vítr
ballistician balistik
ballistics balistika
ballistics pendulum balistické kyvadlo
ballistite bezdýmý střelný prach
ballistite powder Nobelův prach
balloonhead case nábojnice s balónovým dnem
band of fire palba z jedné nebo více zbraní, které
tvoří hustý svazek
bandoleer nábojový pás
bands kovové objímky přidržující hlaveň k pažbení
bank cartridge cvičný náboj
bar tyč, poduška lůžka hlavní
bar lock závěr uzamykající saně s pohyblivým předpažbím
bar sight stavěcí hledí, stavitelné hledí
bar-action závěr uzamykající saně s pohyblivým
předpažbím
barleycorn sight typ mušky se střechovitým profilem, muška se střechovitým profilem
barrage přehradná palba
barrel hlaveň
barrel arrangements uspořádání hlavní
barrel assembly hlaveň se svými ostatními částmi
barrel axis osa hlavně
barrel band lišta předpažbí, kovová objímka přidržující hlaveň k pažbení
barrel blank polotovar hlavně
barrel bracket držák hlavně
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